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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring berjalannya waktu, pariwisata di Indonesia kini telah berkembang. 

Hal ini berkaitan dengan kehidupan manusia yang serba ingin tahu mengenai 

segala sesuatu. Baik itu berupa peristiwa ataupun situasi yang terjadi dalam 

berbagai bidang dengan aspek kehidupan dan lingkungannya. Berbagai macam 

upaya yang dapat dilaksanakan untuk menumbuh kembangkan industri pariwisata 

seperti pengadaan sarana akomodasi yang memadai, promosi, kemudahan 

perjalanan, penambahan dan pengembangan kawasan pariwisata serta 

mengupayakan produk-produk baru. (Tazkia dan Hayati, 2012 : 1) 

Dunia pariwisata di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terus menggeliat. 

Keinginan untuk menjadi salah satu tujuan utama objek wisata nasional, 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya memacu pengelolaan berbagai 

pesona wisata alam pegunungan yang melingkari wilayah di segi tiga emas 

pembangunan jawa Timur ini dengan ikon "Pasuruan: The City Of Mountain". 

Potensi wisata Pasuruan cukup strategis karena berada di antara jalur utama 

Surabaya-Bali, dan akses utama menuju Malang. Belum lagi berbagai potensi 

wisata yang tersebar di berbagai wilayahnya. Sejak tahun 2000 lalu jumlah 

kunjungan di Kabupaten Pasuruan terus meningkat. Maka dari itu, Kabupaten 

Pasuruan terus berbenah untuk menjadi kota tujuan wisata Jawa Timur. 

(Teamworks Creative, 2011, Pasuruan „The City of Mountain’ on Okezone, 

http://m.pasuruan.info/pages-21-pasuruan-the-city-of-mountain-on-okezone.html)

http://m.pasuruan.info/pages-21-pasuruan-the-city-of-mountain-on-okezone.html
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Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah Taman Nasional di Jawa Timur, 

Indonesia, yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Pasuruan, Kabupaten 

Malang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten  Probolinggo. Taman Nasional 

Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan yang paling terkenal di Indonesia 

maupun taraf internasional karena mempunyai banyak obyek wisata menarik yang 

bisa dinikmati dan dikunjungi serta juga bisa dijadikan refrensi liburan saat 

liburan tiba, diantaranya Wisata Kawah Gunung Bromo , Wisata Sunrise di  

Penanjakan, Lautan Pasir Bromo, Padang Rumput Savana Bromo, Pasir Berbisik , 

Wisata Trekking Gunung Semeru, Air Terjun Madakaripura, Danau Ranu 

Kumbolo, Danau Ranu Regulo , Ranu Pane. Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru (TNBTS) juga mampu menarik atau menghipnotis ribuan pengunjung tiap 

harinya. Apalagi pada hari-hari liburan nasional, wisata bromo dipastikan 

kebanjiran wisatawan, keberadaan penginapan bromo seperti hotel sekitar Gunung 

Bromo dipastikan tidak bisa menampung banyaknya jumlah pengunjung atau 

wisatawan yang berlibur. Alternatif terbaik adalah dengan memakai penginapan 

rumah-rumah penduduk atau homestay, losmen maupun villa yang disewakan 

warga sekitar yang rata-rata adalah warga suku asli tengger.  Bromo (Malang 

Tour, 2015, Seputar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 

http://www.bromomalang.com/2015/10/seputar-taman-nasional-bromo-

tengger.html) 

Untuk memperkenalkan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru secara luas, 

maka pengelola taman wisata dan dibantu oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan 

mengadakan event tahunan yaitu Bromo Marathon, event tersebut diikuti oleh 

http://sequoianinarsivi.blogspot.com/2016/10/info-taman-nasional-bromo-tengger.html
http://sequoianinarsivi.blogspot.com/2016/10/info-taman-nasional-bromo-tengger.html
http://www.bromomalang.com/2015/01/kawah-gunung-bromo.html
http://www.bromomalang.com/2015/04/penanjakan-1-gunung-bromo.html
http://www.bromomalang.com/2015/04/penanjakan-1-gunung-bromo.html
http://www.bromomalang.com/2015/01/padang-savana-gunung-bromo.html
http://www.bromomalang.com/2015/09/pasir-berbisik-bromo.html
http://www.bromomalang.com/2015/06/paket-tour-trekking-gunung-semeru-3.html
http://www.bromomalang.com/2015/02/paket-wisata-bromo-madakaripura-2-hari.html
http://sequoianinarsivi.blogspot.com/2016/10/info-taman-nasional-bromo-tengger.html
http://sequoianinarsivi.blogspot.com/2016/10/info-taman-nasional-bromo-tengger.html
http://www.bromomalang.com/2015/09/informasi-penginapan-hotel-homestay.html
http://www.bromomalang.com/2015/10/seputar-taman-nasional-bromo-tengger.html
http://www.bromomalang.com/2015/10/seputar-taman-nasional-bromo-tengger.html
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wisatawan lokal maupun wisatawan asing dari berbagai macam negara, acara ini 

dilakukan secara internasional dan dimulai sejak tahun 2013 bulan September 

lalu. Tujuan dari diselenggarakannya event Bromo Marathon adalah dalam rangka 

mempromosikan keindahan Taman Wisata Gunung Bromo di Kabupaten 

Pasuruan dan sekitarnya yang akan dapat menarik wisatawan lokal maupun asing 

untuk berkunjung, sehingga mampu berperan dalam meningkatkan jumlah 

pengunjung pada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten 

Pasuruan dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar . Selain itu, 

kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan infrastruktur dan perbaikan 

lingkungan masyarakatnya dimana dalam kegiatannya ada penggalanagan dana 

untuk pengembangan fasilitas sekolah setempat. (Bromo Marathon, 2014, Bromo 

Marathon 2014 Pasuruan, Adventure Run & Charity, 

http://bpppm.pasuruankab.go.id/content-606-potensi-sektor-pariwisata-kabupaten-

pasuruan.html) 

Perkembangan jumlah pengunjung Taman Nasional Bromo Tengger semeru, 

melalui pintu masuk Kabupaten Pasuruan tahun 2011-2015 baik wisatawan 

nusantara (WISNU) maupun wisatawan mancanegara (WISMAN), terlihat 

fluktuatif, dapat kita dilihat pada grafik di bawah ini 

 

 

 

http://bpppm.pasuruankab.go.id/content-606-potensi-sektor-pariwisata-kabupaten-pasuruan.html
http://bpppm.pasuruankab.go.id/content-606-potensi-sektor-pariwisata-kabupaten-pasuruan.html
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Sumber : Resort Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 

Penanjakan, Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, 2016. 

Gambar 1.1 Jumlah Pengunjung TNBTS melalui pintu masuk Desa 

Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan tahun 2011-2015 

 

Berdasarkan grafik di atas, jumlah pengunjung Taman nasional Bromo 

Tengger Semeru pada tahun 2011-2015 untuk wisatawan nusantara (WISNU) 

mengalami fluktuatif, jumlah kunjungan tertinggi di tahun 2013 dengan 115.647 

pengunjung, pada tahun 2011 jumlah pengunjung hanya 28.554 pengunjung, 

menurut hasil wawancara pada tahun ini taman wisata ditutup sementara waktu 

karena sedang terjadi erupsi, kemudian pada tahun 2012 dibuka kembali secara 

total sehingga jumlah wisatawan nusantara meningkat menjadi 64.038, mengalami 

penurunan dari tahun 2013 sebesar 115.647 pengunjung menjadi 63.461 

pengunjung di tahun 2014, sedangkan di tahun 2015 mengalami peningkatan 

sebesar 85.559 pengunjung, meskipun pada akhir tahun 2015 terjadi erupsi. 

Kemudian, untuk wisatawan mancanegara (WISMAN) dari tahun 2011-2015 

adalah fluktuatif, pada tahun 2011 jumlah pengunjung adalah sebesar 7.712, 

7.712 7.448 7.727 4.483 4.233 
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mengalami sedikit penurunan menjadi 7.448 pengunjung di tahun 2012, sedikit 

peningkatan di tahun 2013 menjadi 7.727 pengunjung, kemudian menurun secara 

drastis di tahun 2014 dan 2015 menjadi  4.483 pengunjung di tahun 2014 dan 

4.233 ditahun 2015. 

Pada penjelasan di atas , ditemukan permasalahan bahwa pada tahun 2014 

dan 2015 jumlah pengunjung wisatawan mancanegara mengalami penuruan 

secara drastis. Hal-hal apa sajakah yang menyebabkan jumlah wisatawan 

mancanegara menurun secara drastis? Maka dari itu, pengelola maupun 

pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu mengembangkan objek Taman Wisata 

Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Pasuruan, agar dapat meningkatkan jumlah 

pengunjung wisatawan mancanegara, Karena wisatawan mancanegara merupakan 

pengujung yang membayar dengan tarif tinggi, pembayarannya hampir sepuluh 

kali lipat dari wisatawan nusantara/lokal untuk masuk pada taman wisata tersebut, 

sehingga wisatawan asing sangat berkontribusi untuk menambah pendapatan 

daerah kabupaten pasuruan. 

 Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Nilai 

Ekonomi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Pasuruan” agar 

hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan refrensi untuk 

mengembangkan Objek Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam 

hal pengambilan kebijakan, pengelolaan, konservasi dan optimalisasi aset untuk 

mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan. Karena penilaian 

terhadap objek kawasan wisata memiliki peran yang sangat penting, dengan 



6 
 

 
 

mengetahui besar nilai maka dapat menentukan pengembangan dari tempat wisata 

itu sendiri. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi dan perilaku pengunjung di Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Pasuruan? 

2. Berapa besar pengaruh biaya perjalanan, pendapatan individu, dan usia 

individu pengunjung terhadap jumlah kunjungan di Taman Nasional Bromo 

Tengger Semeru ? 

3. Berapa besar nilai ekonomi dilihat dari surplus konsumen yang di peroleh 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Pasuruan dilihat dari 

biaya perjalanan? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis perlu membatasi 

masalah yang menjadi dasar dalam menyususn skripsi untuk menghindari ruang 

lingkup yang terlalu luas, yaitu penulis hanya fokus meneliti nilai ekonomi 

berdasarkan persepsi pengunjung. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini : 

1. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu biaya perjalanan 

(transportasi, konsumsi, parkir, dan lain-lain) (X1), pendapatan (X2) dan Usia 

(X3) 

2. Mengestimasi nilai ekonomi Taman Nasional Bromo Tengger semeru di 

Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016. 
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D. Tujuan & Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui karakteristik sosial ekonomi dan perilaku pengunjung di Taman

Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Pasuruan

2. Mengetahui berapa besar pengaruh biaya perjalanan (transportasi, konsumsi,

parkir, dan lain-lain), pendapatan individu dan usia individu pengunjung

terhadap jumlah kunjungan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

3. Mengestimasi besar nilai ekonomi dilihat dari surplus konsumen yang di

peroleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Pasuruan

dilihat dari biaya perjalanan.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti sejenis yang akan dilakukan

dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan informasi untuk pengelola pariwisata dan pemerintah

Kabupaten Pasuruan, sebagai bahan evaluasi dan referensi untuk

mengembangkan Objek Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

dalam hal pengambilan kebijakan, pengelolaan, konservasi dan optimalisasi

aset untuk mencapai target pendapatan daerah.


